
Tobak

Användning i Sverige 

Tobak består av torkade blad från tobaks-
plantan. I tobaken finns ämnet nikotin, som 
stimulerar hjärta och blodcirkulation och som 
är mycket beroendeframkallande. I Sverige 
består tobaksanvändningen främst av cigaret-
ter och snus. Tobakskonsumtionen orsakar 
stora hälsoproblem hos befolkningen och är 
en av de främsta påverkansbara hälsoriskerna 
i Europa.

Enligt uppskattningar som gjordes i Stockholms län 2015, står tobaksrökningen 
för 7 procent av den totala sjukdomsbördan1,2. De samhällsekonomiska kostna-
derna som tobaksanvändningen medför är omfattande3. 

Andelen som röker varje dag har minskat under en lång tid. Sedan 2003 har 
andelen dagligrökare halverats och idag är det knappt en tiondel av befolkningen 
(17-84 år) som röker dagligen4. Till skillnad från dagligrökningen, har andelen 
som röker då och då i stort sett varit oförändrad sedan 1990-talets början5.  
Det är omkring 7 procent som röker då och då. Sammanlagt är det omkring 
15 procent av Sveriges befolkning som röker4.

I jämförelse med andra EU-länder har Sverige den lägsta andelen dagligrökare, 
men till skillnad från andra EU-länder är snusförsäljning tillåten i Sverige. Om de 
dagliga rökarna läggs ihop med de dagliga snusarna ligger den dagliga tobaksan-
vändningen i Sverige närmare genomsnittet i Europa5,6.

Vid jämförelser mellan olika grupper har dagligrökning varit något vanligare bland kvinnor än bland män i Sverige sedan 
1990-talet, vilket är ovanligt ur ett internationellt perspektiv5. Men i och med att rökningen har minskat mest bland kvinnor 
har könsskillnaderna jämnats ut4. 

Det är vanligast att unga vuxna röker (17-29 år), där den sporadiska rökningen är särskilt vanlig. Däremot konsumeras den 
största mängden cigaretter av rökare i åldrarna 50-64 år, som i huvudsak utgörs av dagliga användare. Dagligrökning är också 
vanligare bland personer med förgymnasial utbildning än bland personer med längre utbildning7.
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Cigaretter och snus innehåller bland annat nikotin som 
stimulerar hjärta och blodcirkulation8. När en person får 
i sig nikotin kan den därför få en förhöjd uppmärksamhet 
och koncentrationsförmåga. Många personer rapporterar 
också att nikotin kan ha en lugnande och ångestdämpande 
effekt. Koncentrationen av nikotin i lungor, blod och hjärna 
är som högst fram till ungefär tio minuter efter rökningen. 
Efter omkring 20 minuter är koncentrationen halverad. 
Vid snusning tar det längre tid för nikotinet att nå hjärnan, 
men det finns också kvar i blodet under en längre tid än 
vid rökning9.

Förutom nikotin innehåller cigarettröken många andra 
ämnen som påverkar kroppen. Sammanlagt innehåller 
cigarettrök drygt 7000 kemikalier, varav minst 250 är gif-
tiga och 69 av dem kända för att orsaka cancer10. Tobaks-
rökning har identifierats som en riskfaktor för minst 
28 sjukdomar, som till exempel lungcancer och andra 
cancersjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar och 
infektioner i andningsorganen såsom kol med mera. Med 
detta som grund beräknades tobaksrökningen i Sverige år 
2010, kosta befolkningen omkring 191 000 friska lev-
nadsår1. Tobaksrökning kan också minska möjligheten att 
bli gravid och vid graviditet orsaka skador på foster11.

Utöver de omfattande hälsomässiga skador som drabbar 
rökarna själva, beräknas 1,2 miljoner personer världen 
över dö i förtid varje år på grund av så kallad passiv 
rökning10. Baserat på befolkningsundersökningar uppger 
omkring en tiondel av Sveriges befolkning att de påverkats 
negativt av rökning hos en person som finns i deras liv12. 
Barn och vuxna som arbetar på tobaksplantager drabbas 
också av nikotinförgiftning och andra hälsomässiga skador9. 
Tobaken orsakar även skador både på miljö och samhälle 
i de länder där tobaksprodukter framställs och produce-
ras13.

Hälsoeffekterna av snusning är inte lika tydligt fastställda 
som hälsoeffekterna av rökning. En systematisk littera-
turöversikt som norska Folkehelseinstituttet publicerade 
2014 visade dock att det finns ett samband mellan hög-
konsumtion av snus (5 dosor eller mer i veckan) och typ 
2 diabetes, samt en ökad risk att dö efter en hjärtinfarkt 
eller stroke14. Ett visst samband fanns även mellan snusning 
och cancer i bukspottkörteln, matstrupen och munhålan.

Ruseffekter och skador

Riskbruk och beroende

Eftersom tobaksrök innehåller en stor mängd giftiga ämnen, är all rökning riskabel för hälsan och nikotinet är starkt beroen-
deframkallande. För att mäta hur omfattande tobaksberoendet är i befolkningen, finns olika definitioner och metoder. I en 
undersökning från 2017 mättes tobaksberoendet i Sverige enligt kriterierna för Cigarette Dependence Scale (CSD-12), som 
består av 12 frågor12. I Sverige uppfyllde omkring två procent av befolkningen kriterierna för cigarettberoende, vilket mot-
svarar cirka 150 000 personer. Andelen med snusberoende uppmättes till 5 procent och motsvarar cirka 370 000 personer.
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Andelen som snusar har legat på en förhållandevis stabil nivå sedan 2007, då detta började mätas i Monitormätningarna4. 
Användandet minskade något åren 2007–2011, men har därefter ökat och ligger numera på ungefär samma nivå som i bör-
jan på mätperioden. Omkring 12 procent av befolkningen (17-84 år) är dagliga snusare och 3 procent sporadiska snusare.

Snusning är klart vanligare bland män (omkring fyra gånger så vanligt) och bland gruppen unga vuxna (17-29 år)4. Till skillnad 
från rökning syns inte samma tydliga skillnader mellan olika socioekonomiska grupper7. Det är något vanligare att personer 
med gymnasial utbildning snusar dagligen jämfört med personer med för- eller eftergymnasial utbildning.
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Politik och lagstiftning

Det övergripande målet för den svenska tobakspolitiken är att minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar 
använda tobak15. En minskad tobaksanvändning beskrivs, av regeringen, som ett viktigt mål för den svenska folkhälsopoli-
tiken. Under 2016 anpassades tobaksregleringen i Sverige till EU:s tobaksdirektiv, vilket bland annat innebar att hälsovar-
ningarna på tobaksförpackningarna skulle göras större och omfatta en varningsbild, samt att cigaretter och rulltobak med 
karakteristisk smak förbjöds16.

Många generella åtgärder tillämpas för att begränsa användningen av tobak. Den svenska tobakslagen förbjuder till exempel 
försäljning av tobak till personer under 18 år och det är förbjudet att röka på bland annat skolgårdar och restauranger17.  
I samband med att den nya lagen om tobak och liknande produkter trädde i kraft år 2019, utökades rökförbudet till att även 
gälla bland annat uteserveringar, entréer och perronger. I den nya lagen inkluderas också e-cigaretter och andra tobakslik-
nande produkter. Alla tobaksprodukter ska förses med varningstexter och tobakslagen reglerar marknadsföringen av tobak. 
Sverige har även skrivit under WHO:s tobakskonvention18. 

Sveriges regering har under 2016 också ställt sig bakom opinionssatsningen Tobacco Endgame som syftar till att mindre än  
5 procent av Sveriges befolkning röka dagligen år 2025 och att rökning inte ska utgöra ett dominerande folkhälsoproblem19.
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